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EDITAL N.º 22 /2021   

 

DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 

DR. ANTÓNIO MANUEL ASCENÇÃO MESTRE BOTA, Presidente da Câmara Municipal de Almodôvar, no uso 

da competência que lhe é cometida pela alínea t) o n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, TORNA PÚBLICO para os efeitos do n.º 1 no artigo 56º da mesma Lei, 

as deliberações de eficácia externa proferidas na reunião ordinária do Órgão Executivo, realizada 

no dia 03 de fevereiro de 2021:  -----------------------------------------------------------------------------------  

1.1 – RATIFICAÇÃO DOS DESPACHOS DO SENHOR PRESIDENTE PROFERIDOS NO ÂMBITO DAS 

MEDIDAS MUNICIPAIS TOMADAS PARA COMBATE AO COVID-19: --------------------------------------  

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 26/2021, NOVAS MEDIDAS A TOMAR NO ÂMBITO DO DECRETO 

N.º3-C/2021, QUE ALTERA O DECRETO 3-A/2021 – ESTADO DE EMERGÊNCIA: -------------------------  

A Câmara ratificou o Despacho do Senhor Presidente e, desta forma, deliberou:  ------------------------------  

Aprovar o DESPACHO N.º 26/2021, que determina as novas medidas tomadas no âmbito do Decreto-

Lei n.º 3-C/2021, que altera o Decreto 3-A/2021 – Estado de Emergência.  --------------------------------  

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 32/2021 - AUTORIZAÇÃO DE VENDA AMBULANTE NA ÁREA 

TERRITORIAL DO CONCELHO DE ALMODÔVAR - ADITAMENTO À LISTAGEM DE VENDEDORES 

AMBULANTES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara ratificou o Despacho do Senhor Presidente e, desta forma, deliberou:  ------------------------------  

Aprovar o DESPACHO N.º 32/2021, que determina o aditamento à listagem de vendedores 

ambulantes na área territorial do concelho de Almodôvar. ----------------------------------------------------  

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 34/2021 – PRORROGAÇÃO DE PRAZOS ADMINISTRATIVOS E 

PROCEDIMENTOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA ADOTADAS NO ÂMBITO DO 

COMBATE À PANDEMIA DA DOENÇA CIVID-19: -----------------------------------------------------------------  

A Câmara ratificou o Despacho do Senhor Presidente e, desta forma, deliberou:  ------------------------------  

Aprovar o DESPACHO N.º 34/2021, que determina a Prorrogação dos Prazos Administrativos e 

procedimentos decorrentes das medidas de segurança adotadas no âmbito do combate à pandemia 

da doença Civid-19. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE A REPROGRAMAÇÃO 

TEMPORAL E FINANCEIRA DA OPERAÇÃO ALT20-03-5762-FSE-000008 – ALMODÔVAR + 

DIGITAL: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara ratificou o Despacho do Senhor Presidente e, desta forma, deliberou:  ------------------------------  

1.º - Aprovar a apresentação de um pedido de Reprogramação Temporal, Física e Financeira 

da Operação n.º ALT20-09-5762-FSE-000008, efetuada no âmbito do Aviso para apresentação de 

candidaturas n.º ALT20-62-2018-33, promovido pelo programa operacional Alentejo 2020, no 

âmbito Sistema de Apoio à Transformação Digital da Administração Pública – Almodôvar + Digital. -  
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1.3 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE RELATIVO À PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO PARA RECRUTAMENTO DE JUÍZES SOCIAIS:  ----------------------------------------------------------------  

A Câmara ratificou o Despacho do Senhor Presidente e, desta forma, deliberou:  ----------------------  

Aprovar que o prazo para apresentação das candidaturas seja prorrogado até ao próximo dia 

05 de fevereiro de 2021 e se proceda à publicitação, por edital, nos locais de estilo e na página 

eletrónica do município, dessa mesma prorrogação do prazo. ------------------------------------------------  

1.4 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EXTRAORDINÁRIA, FORMULADO PELA CAOBA 

– ASSOCIAÇÃO CULTURAL, COM VISTA A APOIAR A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA E TEARES:-----  

A Câmara deliberou:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira, a título extraordinário, no 

montante de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), a transferir para CAOBA-Associação 

Cultural, destinado a fazer face às despesas com a aquisição de matéria-prima e teares;  ---------------  

2.° - Que os encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação sejam suportados 

através da rubrica orçamental, com a classificação económica: 04.07.01 e compromisso n.º 69992. -  

2.1 – RELATÓRIO NO ÂMBITO DE CANDIDATURAS AO APOIO MUNICIPAL PARA 

EMPREENDEDORISMO E RESPETIVAS MINUTAS DE CONTRATOS A CELEBRAR: ---------------------------  

A Câmara deliberou:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar as candidaturas que infra se transcrevem, tendo em conta que as mesmas se 

encontram instruídas nos termos do estatuído no Regulamento Municipal de Apoio ao 

Empreendedorismo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nome empreendedor 
Apoio ao 

investimento 

Criação do 

próprio 

emprego 

Apoio ao 

arrendamento 
COMPROMISSO 

Fábio José da Palma Eugénio €6.600,00 ---- ---- Cabimento n.º 70042 

Agência Funerária Fernando Mateus €3.000,00 ---- ---- Cabimento n.º 70039 

Pizaria “O Forno” €3.000,00 ---- ---- Cabimento n.º 70036 

Florista Cidia Flor €3.000,00 ---- ---- Cabimento n.º 70043 

José da Lança – Gabinete Técnico de Gestão e 

Contabilidade Ld.ª 
€3.000,00 ---- ---- Cabimento n.º 70035 

Talho Martins €3.000,00 ---- ---- Cabimento n.º 70040 

Anacleto Sousa Resende de Pinho €3.000,00 ---- ---- Cabimento n.º 70041 

2.º - Aprovar os encargos financeiros, nos termos do mapa supra, conforme o estabelecido no 

artigo 15.º do Regulamento e, nos termos e com os fundamentos constantes nas fichas de 

apreciação técnica das respetivas candidaturas; -----------------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar as Minutas de Contrato de Concessão de Apoio, no âmbito do Regulamento Municipal de 

Apoio ao Empreendedorismo, dos empreendedores Fábio José da Palma Eugénio, Agência Funerária 

Fernando Mateus, Pizaria “O Forno”, Florista Cidia Flor, José da Lança – Gabinete Técnico de Gestão e 

Contabilidade Ld.ª, Talho Martins e Anacleto Sousa Resende de Pinho; ---------------------------------------------  

4.º – Conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar os Contratos de 

Concessão de Apoio no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Empreendedorismo em nome do 

Município de Almodôvar;-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.º - Determinar aos competentes Serviços, a adoção dos legais procedimentos e atos 

administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária que 

recaiu sobre a presente matéria. ------------------------------------------------------------------------------------  

3.1.2 - PROPOSTA DE CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA SITUAÇÃO DE MOBILIDADE 

INTERCARREIRAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Autorizar a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras do trabalhador Marco António 

das Dores Raimundo Bota, com efeitos a 01 de março de 2021, para a carreira e categoria de 

Assistente Técnico, na 1.ª posição remuneratória, nível 5, para o exercício de funções integrada no 

Gabinete de Desporto. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.2.2 - MAPA DE FLUXO DE CAIXA E MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE 2020: ----------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovar, nos termos do disposto no Artigo 130.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, o Mapa 

de “Fluxos de Caixa”, reportado a 31.12.2020, bem como os Mapas de Execução Orçamental de 

2020, que constituem anexo à Proposta n.º 16/2021. ----------------------------------------------------------   

4.1 – TRABALHOS COMPLEMENTARES DE NATUREZA NÃO PREVISTA, NA EMPREITADA DE 

"REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO BAIRRO DA MISERICÓRDIA”: -------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar os Trabalhos Complementares resultantes de circunstâncias não previstas na 

Empreitada de "Requalificação Urbanística do Bairro da Misericórdia”, nos termos e com os 

fundamentos aduzidos na informação n.º 442 prestada pelos serviços; ------------------------------------  

2.º - Aprovar a execução, a contratualização e os encargos resultantes dos Trabalhos 

Complementares descritos na informação exarada pelos serviços, no valor estimado de €3.370,00, 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e o prazo de 10 dias, nos termos e com os fundamentos aduzidos 

na referida informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.2 – MINUTA DO CONTRATO ADICIONAL AO CONTRATO DE EMPREITADA DE 

“REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO BAIRRO DA MISERICÓRDIA ”: --------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º – Aprovar a minuta do Contrato Adicional da Empreitada de Obras Públicas – Execução de 

Trabalhos Complementares n.º 01, ao Contrato de Empreitada n.º 22/2019 – “Requalificação 

Urbanística do Bairro da Misericórdia”- Trabalhos Complementares por circunstâncias não 

previstas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º - Notificar a firma adjudicatária do teor integral da minuta do contrato em apreciação, para 

que sobre ela se possa pronunciar, no prazo de dois dias, nos termos do Artigo 101.º do Código dos 

Contratos Públicos, adotando-se os demais formalismos previstos aí previstos; --------------------------  

3.º - Notificar a firma adjudicatária para, no prazo de cinco dias a contar da notificação da decisão 

de adjudicação, apresentar os documentos de habilitação, referidos no Artigo 81.º n.º 1 e 2 do 

Código dos Contratos Públicos, através de correio eletrónico, ou disponibilização de acesso para a 

sua consulta online; 

4.º - Notificar a firma adjudicatária para entregar, em simultâneo com os documentos de 

habilitação e no prazo estabelecido pelo adjudicante, os documentos que se encontrem em falta; ----  
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5.º - Notificar a firma adjudicatária para prestar caução no prazo de 10 dias a contar da 

notificação da aprovação, pelo órgão competente para a decisão de contratar, para garantia do 

exato e pontual cumprimento das obrigações resultantes da celebração do presente contrato, no 

valor de 168,50€ (cento e sessenta e oito euros e cinquenta cêntimos) correspondente a 5% do 

preço contratual; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.º - Caso sejam detetadas irregularidades nos documentos de habilitação entregues pelo 

adjudicatário, seja concedido um prazo adicional de cinco dias úteis destinado ao seu suprimento, 

conforme o disposto no Artigo 132.º n.º 1 alínea g) do Código dos Contratos Públicos; -----------------  

7.º - Conceder poderes ao seu Senhor Presidente para outorgar o competente contrato. ------------  

4.3 – PEÇAS DO PROCEDIMENTO E DESIGNAÇÃO DO JÚRI NO ÂMBITO DA EMPREITADA DE 

BENEFICIAÇÃO DA “EM 515 ENTRE A EM 393 E A CORTE ZORRINHO”: --------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar as peças do procedimento, nos termos da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do 

Código do Procedimento Administrativo, das quais se destacam: --------------------------------------------  

-Minuta do Anúncio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Programa de Procedimento e, ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Caderno de Encargos; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º - Aprovar, de acordo com o artigo 67.º do Código do Procedimento Administrativo, a 

composição do júri para a condução o procedimento, conforme proposto na informação n.º 580 

prestada pelos serviços. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

5.1 - NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA TECNOLÓGICO DE APOIO AOS ALUNOS 

(PTAAL) – II FASE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara ratificou o Despacho do Senhor Presidente e, desta forma, deliberou:  ------------------------------  

1.º - Aprovar, nos termos do Artigo 33.º n.º 1 alínea u) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, as Normas de 

Funcionamento do Programa Tecnológico de Apoio aos Alunos (PTAAL) – Fase II, que aqui se dão 

como integralmente transcritas e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de atas;  -------------------  

 2.º - Que seja publicitada por edital a entrada em vigor das Normas de Funcionamento do 

Programa Tecnológico de Apoio aos Alunos (PTAAL) – Fase II, e publicadas na página eletrónica do 

Município, no separador criado para o efeito.  --------------------------------------------------------------------  

5.2 - PROPOSTA N.º 8/2021, DO SENHOR PRESIDENTE, NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO 

CURSO DE NADADOR SALVADOR: --------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovar, nos termos e com os fundamentos constantes na Proposta n.º 8/2021, a isenção de 

pagamento aos candidatos residentes no concelho de Almodôvar, mediante comprovativo. ----------  

5.3 – PROPOSTA DE APOIO A CONCEDER NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE 

EMERGÊNCIA SOCIAL:------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar as candidaturas GASP-FES/2021, exaradas pelo Gabinete de Ação Social e 

Psicologia sobre os pedidos de apoio financeiro formulados pelas requerentes com o NIF 

250942151, NIF 232586527 e NIF 199821313, apresentadas no âmbito do Regulamento do Fundo 

de Emergência Social e, nos termos da Proposta n.º 12/2021; ------------------------------------------------  
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2.° - Aprovar que os encargos decorrentes das presentes comparticipações sejam suportados através da 

rubrica orçamental, com a classificação económica: 04080202 e compromissos n.ºs 69993, 69994 e 

69995, respetivamente;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 3.º - Aprovar que os beneficiários apresentem os documentos comprovativos das despesas, no Gabinete 

de Ação Social e Psicologia, no prazo de 10 dias úteis. -------------------------------------------------------------------  

Nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a 

Câmara por unanimidade, deliberou aprovar todas as deliberações presentes, em minuta.  ----  

Para que não se alegue desconhecimento, mandei passar este e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos lugares públicos do costume. ------------------------------------------------------------------------  

 

Paços do Município de Almodôvar 08 de fevereiro de 2021 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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